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Nos termos do art. 177 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, combinado com o art. 28 da
Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, que seja
encaminhado REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Segurança
Pública, Alexandre Bustamante dos Santos, ao Excelentíssimo Senhor Diretor Geral da Polícia Judiciária
Civil, Mário Dermeval Aravechia de Resende, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de
Infraestrutura, Marcelo Oliveira, solicitando as seguintes informações:
1. Qual o resultado das investigações acerca do incêndio criminoso na ponte sobre o Rio Manso localizado
há cerca de 45 Km de Rosário Oeste, na MT-244, provocando estragos na sua parte estrutural.
2. O que está sendo providenciado para a retomada urgente do trânsito naquela região e, em longo prazo,
há a possibilidade de construção de uma ponte de concreto para resolver definitivamente essa situação?
JUSTIFICATIVA

No dia 6 do corrente mês houve um incêndio numa ponte de 140 metros de comprimento na Rodovia
Estadual MT-244 sobre o Rio Manso, numa ação criminosa e de grandes danos aos moradores daquela
região.
A referida ponte já se encontrava com sua estrutura parcialmente comprometida, aguardando
providências do Governo Estadual. Ela é a principal via de acesso ao Assentamento Forquilha do Manso e
liga os Distritos do Arruda e Marzagão.
Essa região, além da agricultura familiar possui produção de soja, milho e criação de gado.
A maioria das pontes de Rosário Oeste fazem ligação com Comunidades dos municípios vizinhos como
Paranatinga, Jangada, Nossa Senhora do Livramento, Chapada dos Guimarães, sendo que 40% da
população ou estão em Assentamentos ou Comunidades tradicionais.
É preciso ter um olhar mais atento ao produtor rural da agricultura familiar que é tão importante quanto o
grande agricultor. Ele gera emprego, renda, movimenta a nossa economia e coloca a comida em nossas
mesas. Ao percorremos toda a grande baixada Cuiabana, médio norte, Araguaia, Nortão, Região Sul, o
pequeno produtor padece dos mesmos problemas: água, carência de insumos, assistência técnica, estradas,
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pontes, crédito, etc.
Precisamos dar respostas a esse contingente importante que movimenta uma quantia considerável a
nossa economia.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Dezembro de 2020

João Batista
Deputado Estadual
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